
Referat fra møde i  
DANETS 

Videokonference #3, mandag d. 8/6-20  
 
Deltagere  
AUH: Gerda Villadsen, Henning Grønbæk, Gitte Dam 
OUH: Maiken Thyregod Jørgensen, Merete Krogh 
RH: Ulrich Knigge, Mikkel Andreasen, Peter Oturai, Rene Petersen, Morten Suppli, Birgitte Federspiel, Rajendra 
Garbyal, Pernille Holmager, Seppo W. Langer 
 
DANETS fællesmøde 
DANETS fællesmøde for alle interesserede afholdes 5/1-21 fra kl.13.30 i Odense  
Fællesmødet i april blev aflyst pga COVID-19. Der planlægges i stedet et fællesmøde d. 5/1-21 i Odense. Dagsorden 
er uændret fra sidst. 
Mødet vil således have form som et uformelt arbejdsmøde. Initialt vil de fremmødte blive grupperet i tre grupper: 
Kodning/database, guidelines og sygplejersker/NETPA. Det er meningen, at der laves oplæg til en efterfølgende 
diskussion blandt alle mødedeltagere. Der vil endvidere blive lejlighed til, at hvert NET-center kort orienterer om, 
hvad der var intenderet præsenteret eller blev præsenteret til ENETS-kongressen (virtuelt, modificeret kongres pga 
COVID-19). Dertil kommer diskussion af involvering af DANETS i undervisning og lærebøger mm, ligesom DANETS 
SoMe-profil vil blive drøftet. Der bliver serveret sandwich og drikkevarer. 
Invitationer sendes ud i uge 26, og tilmeldingen tilgår Maiken Jørgensen hende med svarfrist før Jul. 
 
DCCG 
Da alle arrangementer er blevet udsat eller aflyst, vil Seppo ansøge DCCG om at få forlænget anvendelsesperioden 
for den bevilgede økonomiske støtte fra 2 til 3 år. 
 
Kontaktliste 
Evt ændringer i kontaktinfo eller tilmelding af nye NET-interesserede sker via mail til Seppo 
 
5-FU og derivater 
LMST har udsendt anbefaling om DPD-test forud for behandling med 5-FU og derivater. Der er allerede handlet 
herpå i alle tre centre. 
 
Kvartalsmøder  
Der afholdes fortsat kvartalsvise videomøder på mandage kl. 16 med deltagelse af styregruppe + øvrige 
interesserede fra alle tre NET-centre. Der kan evt afsættes tid til diskussion af 1-2 cases, og de sidste 15 minutter evt 
til styregruppen alene. 
Planlagte videokonferencer i resten af 2020:  

Videokonference #4: 7/9-20 kl. 16.00 
Videokonference #5: 7/12-20 kl. 1600 

 
Nationalt Center for Neuroendokrine Tumorer 
Enighed i gruppen om, at stile mod at indsende ansøgning til KB vedr. dannelsen af Nationalt Center for 
Neuroendokrine Tumorer, såfremt der i 2021 igen gives mulighed for. Styregruppen vil udpege 2 personer fra hvert 
NET-center som lokalt ansvarlige på ansøgningen.  
 
Nordiske guidelines 
Der har været afholdt arbejdsmøde vedr. opdatering af Nordiske guidelines for diagnostik og behandling af GEP-NEN 
i Uppsala. Redigeringsprocessen fortsat i gang. Ligeledes igangværende arbejde med guidelines inden for BP-NET. 
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